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Betreft :

Dotum :

Ploots :

Begin :

Aanwezïgen : Rudy Coppens (voorziïtar)
Adela Jonssens (ondervoorzitter)
Wi lfried ëeens (secretoris)

Korine Tuerlinckx (bestuursl id)
Eddy Verstoppen (bestuurslid)
Nadine Boekoerts (schepen von sport)
Jan Hendrickx (lst schepen - sportinfrasfructuur)
P et er V o chten (sportconsu lent)

Verontschuldigd : Robert Busschots (bestuurslíd)
Brice Lobiche (bestuurslíd)
Bort Meylemons ( bestuurslid)

Dagorde :

1. Goedkeuringvarslagvergodering van 2 opril ZOtg ( SR 0025)
?.. Berlaarse sportdiensï - Mededelingen sportconsulent DVT ( 5R 0030 )
3. Mosferplan Sport - Stand von zaken ( 5R 002ó )
4. Sporteldog 28 meí 2A§ - Voorbereíding ( 5R 0006 )
5. Fietsdog 2d' Pínksterdog - 10 juni 2019 - Voorbereiding ( 5R 0016 )
6. Algemene Vergodering - tZ juni 2019 - Voorbereiding ( 5R 0018 )
7. Fietsen voor volwossenen - Plonning ( 5R 0025 )
8. Rondvroog - Mededelingen
9. Plonning volgende vergoderíng DB

Verslog :

1. 6OEDKEURTN6 VERSLAGVEÈ6ADERIN6 DB VAN 28 FEBRUART 2019 ( sR OO25 )

Onder agendopunt 8. Rondvroog wordt de noom Míchiel Rogiers verbeterd door Michel Roziers. Na
deze corcectie wordt het verslog goedgekeurd.

2. BERLAAR§E SPORTDTENST - t EDEDEUTNGEN SPORTCONSULENT DvT ( SR OO3O )

. Vooroleer de stotuten enhet huishoudelíjk reglement van de 5R te herschrijven wil sportconsulent
Peter Vochïen eersl de leden inlichten over de bedoeling ervan en hen ook vrsgèn noor eventuele
suggesties. Dit zol gebeuren onder een afzonderlijk ogendopunï von de AlgemeneVergadering von
t? juni ?AD.

. "Bulls 6yn Berloor" brocht een oanvraagdossier binnen voor erkenning als Berlaarse
sporfvereníging en lídmootschop von de Berloarse sportroad. Het dossier werd goedgekeurd door
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de sportconsulent. Het DB von de SR geeft don ook gunstig odvies om deze vereníging te
erkennen en te oonvoarden als Berloorse sportvereniging. Het ofÍiciële lidmootschap zol op 12

juni 2019 ter goedkeuring voorgelegd worde.n aon de leden von de AV.
o No novroog door sportroodsecretoris Wilfried Geens werd genoteerd dot KUBB-vereniging Den

Hoek geenverdere stappen zal zet'ten om erkend te worden of lid von de 5R.
. fn verbond met een eventuele concessieovereenkomst voor het uitboten van de sportschuur von

Berloar Heikant werd samengezeten met het bestuur von TTC Heikont. Dooruit werd no juridisch
onderzoek besloten dat deze vereniging er geen kandidaat voor is wqens te veel rompslomp. De
uitboting zal terug besproken worden op da volgende bijeenkomst von het Collega.

3. ,I^ASTERPLAN sPoRT - STAND VAN ZAKEN ( sR OO2ó)

. Op 26 april ?OL9 hebben 5 odviesbureous hun oÍÍertes toegelícht oon het gemeentebe,stuur dst
nog bij komende vragen stelde.

. Wonneer de fínole offertes binnen zijn zal een bestek opgemoakt worden ?.n een oannemer

aangeduid.
. Een bodemonderzoek is ook nog oan de orde.
o De 5 odviesburaous woren het er unoniem over.eens dot de huidige tijdsplonning te optimistisch is.

Einde von de werken ín het nojoor van ZO?t is hun prognose,
. Eind meí ?Al9 zal het Colle4e beslissen wie de opdrocht krijgt.

4. SPORTELDAG 28 ,t{EI 2Ot9 - VOORBEREIDINO ( sR mO6 )

. Het fietsporcours is OK, ziekopie in bijloge.

. EHBO koífer,reserveiiets en pornp te voorzien.

. Er zullen 5 wegkopiteins de rit be.geleiden.

. fn de nomiddog stoan valtechnieken (Jon Sïroobants), tofeltennis (fiC Heikant), Petanque
(Petongueclub), stoonde wipschieting, fitbol, bodminton en een infosessie over "Blessurevrij
sporten" (Peter Horemons) op het progromma.

. Rudy Coppens, Adelo Jonssens, Korine Tuerlinckx, Eddy Verstoppen en Wilíried Geens zullen voor
de 5R oonwezig zijn.

5. FÏET5DAG zDE PTNKSTERDAa - 10 rUNr 2079 - VOORBERETDTNo ( sR 0016 )

o Het fíeïsporcours is OK, ziekopie in bíjloge.
e Catering door de fanf are is OK.
r Adelo Jonssens, Eddy Verstoppen en Wilfried Geans zullen mee Íietsen, Peler Vochten en Jon

Hendrickx zijn chouffeur voor de volgwagens.
. Er hebben zich een vijftal wegkapiteins bereid verkloard om da rit tebqelaiden.

6. AL6E^,1ENE VEROADERIN6 sR - 12 JUNI 2Ot9 - VOORBERETDING ( sR OO18 )

. 6oot door in de sportschuur von Berloor Heikont, gostvereniging is fiC Berlaor Heikant.
o De ogendo wordt goedgekeurd, aen voordrocht aver een medisch onderwerp in de sport wordt nog

ov erw ogen en desgevallend t aegev o egd.
. Uitnodigíngsbrief wordt voorbereid door Wilfríed 6eens en bezorgd oon de verenigingen door

Peter Vochten (per moil).

7. FTETSEN VOOR VOLWASSENEN - PLANNTN6 ( sR 0025 )

. Er zijn 3 fietskandidoten.

. Adela Jonssens en Kqrine Tuerlinckx zijn in een beurtrol met Rudy Coppens en Wilfried 6eens ook
bereid om les te geven.

. Wilfried Geens zol aon Tinne Goyvoerts melden dot hoor kondidotuur níet meer nodig is.



8. RoNDVRAAO -,I EDEDEIJNCEN

Jon Hendrickx meldt dat zijn voetbalclub FC Heikont doorgestoten is noar de interprovinciale
eindronde vcn het voetbol. Ook de leden van het D B van de 5R vinden dit een fontastisch e prestatie.

9. PLANNING VOLGENDE VER6ADERTN6 DB

Op woensdag 26 juní 2019, in de Collegezoal om 19.00 u (woorschijnlijk wordt dit 20.00 u wegens

f iet slessen, wordt tijdig meeg edeeld).

Einde von devergadering:2L.15 u.

Kopie van dit verslog wordt verstuurd naor het College van burgemeester en schepenen, de leden von het
DB von de Berloorse sportrood, de gemeentelijke sportdienst, schepen von sport Nodine Boekaerts, f i"

schepen Jon Hendrickx en het diensthoofd Vrije ïijd Eveline Vonde Vyvere. Een door hat DB
goedgekeurde kopíe wordt eveneens beschikboar gesteld op de gemeentalíjke websiïe.
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Voorzitter sportrood

fn bijlage : Kopies van de f íetsporcours van da Sporteldog en de fíetstocht van 2d'Pinksterdog.


